
અભયેરી નગયાલરકા  
જાહયેાત ક્રભાાંક  ૧૫૪/ ૨૦૨૧/૨૨  

 અભયેરી નગયાલરકાભાાં અગ્નનળભન વલેાના કભમચાયીઓની બયતી ભાટે નામફ કમભશ્નયશ્રી મ્યમુનવીારીટી એડમભમનસ્ટ્રેળનની કચયેી,ગાાંધીનગયનાાં હુકભ નાં. કમભ.મ્યમુન. એડી./ ભકભ-૧/ પા.નાં. 
 ૧૬૪૨/ પામય ભશકેભ/ લળી ૩૦૩૦/ ૨૦૧૯/ ૧૬૪૩૮ તા. ૨૭/૧૨/૨૦૧૯ થી  ભાંજુય થમરે જનમાઓ ભાટે ભ.ે પ્રાદેમળક કમભશ્નયશ્રી નગયાલરકાની કચયેી, બાલનગયના હુકભ નાં. 
 પ્રા.કમભ.ન.ા./ ભકભ/ અગ્નન મન. વ.ે બયતી ફઢતીના મનમભો/ સધુાયો/લળી/ ૭૮૩/૨૦૨૧ તા. ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ થી ભાંજુય થમરે છે. ભાંજુય થમરે વટેઅની જનમાઓ કૈી નીચ ેમજુફનાાં 
 કભમચાયીઓની બયતી કયલા ભાટે રામકાતો નીચ ેમજુફની યશળે.ે  

    (૧) વિબાગીમ પામય અવધકાયી 

અ.નાં. જગ્માન ાં 
નાભ

જગ્માની 
સાંખ્મા

િગગ શૈક્ષલણક રામકાત, ટેકનીકર, રામકાત, અન બિ તથા િમભમાગદા

૧
મલબાગીમ 

પામય 
અમધકાયી

૧ ૨

(૧)  િમભમાગદા
 ૪૫ લમથી લધ ુનશી (નગયાલરકાઓભાાં પયજ ફજાલતાાં કભમચાયીન ેરાગ ુડળ ેનશી.)

(૨)  સીધી બયતીથી શૈક્ષલણક રામકાત
 (૧)  ભાન્મ યનુીલવીટીનાાં સ્ટ્નાતક 
(૨) વી.વી.વી. યીક્ષા ાવ અથલા વા.લ. લી.નાાં ઠયાલ ક્રભાાંક યચ- ૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક તા. ૩૦-૦૯-૨૦૦૬ મજુફ મનભણુાંક છી યજુ કયલાનુાં યશળે.ે 
(નગયાલરકાઓભાાં પયજ ફજાલતાાં કભમચાયીન ેરાગ ુડળ ેનશી.) 
 (૩)  ટેકનીકર રામકાત
(૧)  નળેનર પામય વમલિવ કોરજે નાગયુનો ડીલીઝનર પામય ઓફપવયનો કોમ ાવ  (૨)  શલેી ભોટય વ્શીકર ચરાલલાનુાં લરેીડ રામવન્વ ધયાલતા 
શોલો જોઈએ. 
(૪)  શાયીરયક ક્ષભતા
(૧)   ળાયીફયક યીત ેતાંદુયસ્ટ્ત શોલા જોઈએ. (૨)  રાર, રીરા કરયનાાં તપાલત જાણી ળકતા શોલા જોઈએ. (૩)  ઉંચાઈ:-
રુૂો ભાટે :-  તભાભ ઉભદેલાય - ૧૬૫ વ.ેભી. અન ેઅનસુલુચત જન જાતી ઉભદેલાય - ૧૬૨ વ.ેભી. 
ભફશરા ભાટે :-  તભાભ ઉભદેલાય - ૧૫૮ વ.ેભી. અન ેઅનસુલુચત જન જાતી ઉભદેલાય - ૧૫૬ વ.ેભી.
(૪)  લજન:-  રુૂો ભાટે ૫૦ ફક. ગ્રા. રઘતુભ ભફશરા ભાટે ૪૦ ફક. ગ્રા. રઘતુભ 
(૫)   છાતી :-  વાભાન્મ - ૮૧ વ.ેભી. ફૂરામરેી - ૮૬ વ.ે ભી. (પક્ત રુૂો ભાટે)
(૫)  શાયીરયક કસોટી
(૧)  ૪૦૦ ભીટયની વાભાન્મ દોડ ૧૫૦ વકેન્ડભાાં ણૂમ કયલાની યશળે.ે  (૨)  તયણ ૧૦૦ ભીટય - ૩૦૦ વકેન્ડભાાં ણૂમ કયલાની યશળે.ે 
(૬)  અન બિ 
પામય વલેાઓભાાં પામય ઓફપવય/ સ્ટ્ટેળન ઓફપવય / વફ-ઓફપવય અથલા વભકક્ષ જગા ઉય કુર નોકયીનાાં ચાય લમનો અનબુલ ધયાલતાાં શોલા જોઈએ.
(૭)  ફઢતીની રામકાત  
નગયાલરકા ખાત ેપામય ળાખાભાાં નોકયીનાાં કુર ચાય લમથી ઓછી ન શોમ તલેો અનબુલ ધયાલતાાં અન ેડીલીઝનર ઓફપવય  કોમ, NFSC નાગયુથી 
ાવ કયેર શોમ તલેા કભમચાયીન ેફઢતીથી ૧૦૦% જનમા બયલાભાાં આલળ.ે  

   



 (૨) સ્ટેશન પામય ઓરપસય  

અ.નાં. જગ્માન ાં 
નાભ

જગ્માની 
સાંખ્મા

િગગ શૈક્ષલણક રામકાત, ટેકનીકર, રામકાત, અન બિ તથા િમભમાગદા

૧
સ્ટ્ટેળન 
પામય 

ઓફપવય 
૧ ૩

(૧)  િમભમાગદા
 ૩૫ લમથી લધ ુનશી (નગયાલરકાઓભાાં પયજ ફજાલતાાં કભમચાયીન ેરાગ ુડળ ેનશી.)

(૨)  સીધી બયતીથી શૈક્ષલણક રામકાત
 (૧)  ભાન્મ યનુીલવીટીનાાં સ્ટ્નાતક 
(૨) વી.વી.વી. યીક્ષા ાવ અથલા વા.લ. લી.નાાં ઠયાલ ક્રભાાંક યચ- ૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક તા. ૩૦-૦૯-૨૦૦૬ મજુફ મનભણુાંક છી યજુ કયલાનુાં યશળે.ે 
(નગયાલરકાઓભાાં પયજ ફજાલતાાં કભમચાયીન ેરાગ ુડળ ેનશી.) 
 (૩)  ટેકનીકર રામકાત
(૧)  નળેનર પામય વમલિવ કોરજે નાગયુનો સ્ટ્ટેળન ઓફપવય અન ેઇન્સ્ટ્રકટયનો કોમ ાવન ેપ્રથભ વાંદગી અથલા નળેનર પામય એકેડભી( AIILSG) 
લડોદયા અથલા નળેનર પામય વમલિવ કોરજે નાગયુથી વફ પામય ઓફપવય કોમ ાવ  (૨)  શલેી ભોટય વ્શીકર ચરાલલાનુાં લરેીડ રામવન્વ ધયાલતા 
શોલો જોઈએ. 
(૪)  શાયીરયક ક્ષભતા
(૧)   ળાયીફયક યીત ેતાંદુયસ્ટ્ત શોલા જોઈએ. (૨)  રાર, રીરા કરયનાાં તપાલત જાણી ળકતા શોલા જોઈએ. (૩)  ઉંચાઈ:-
રુૂો ભાટે :-  તભાભ ઉભદેલાય - ૧૬૫ વ.ેભી. અન ેઅનસુલુચત જન જાતી ઉભદેલાય - ૧૬૨ વ.ેભી. 
ભફશરા ભાટે :-  તભાભ ઉભદેલાય - ૧૫૮ વ.ેભી. અન ેઅનસુલુચત જન જાતી ઉભદેલાય - ૧૫૬ વ.ેભી.
(૪)  લજન:-  રુૂો ભાટે ૫૦ ફક. ગ્રા. રઘતુભ ભફશરા ભાટે ૪૦ ફક. ગ્રા. રઘતુભ 
(૫)   છાતી :-  વાભાન્મ -  ૮૧ વ.ેભી. ફૂરામરેી - ૮૬ વ.ે ભી. (પક્ત રુૂો ભાટે)
(૫)  શાયીરયક કસોટી
(૧)   શોઝ ાઈ વાથનેી/ લજન ઉચકીન ે૫૦ ભીટયની દોડ - ૧૫ વકેન્ડભાાં ણૂમ કયલાની યશળે.ે (૨) ૪૦૦ ભીટયની વાભાન્મ દોડ ૧૫૦ વકેન્ડભાાં ણૂમ 
કયલાની યશળે.ે  (૩)  યસ્ટ્વો કડીન ેઉય ચઢલાનુાં - ૦૫ ભીટય  (૪)  રાાંફી કુદ - ૩.૦૦ ભીટય (૫)  ઉંચી કુદ - ૧.૦૦ ભીટય (૬)  તયણ ૧૦૦ ભીટય - 
૩૦૦ વકેન્ડભાાં ણૂમ કયલાની યશળે.ે 
(૬)  અન બિ 
પામય વલેાઓભાાં વફ-ઓફપવય અથલા વભકક્ષ જગા ઉય કુર નોકયીનાાં ત્રણ લમનો અનબુલ ધયાલતાાં શોલા જોઈએ.
(૭)  ફઢતીની રામકાત  
નગયાલરકા ખાત ેપામય ળાખાભાાં નોકયીનાાં કુર ચાય લમથી ઓછી ન શોમ તલેો અનબુલ ધયાલતાાં અન ેનળેનર પામય એકેડભી( AIILSG) લડોદયા અથલા 
નળેનર પામય વમલિવ કોરજે નાગયુથી વફ પામય ઓફપવય કોમ ાવ કયેર શોમ તલેા કભમચાયીન ેફઢતીથી ૧૦૦% જનમા બયલાભાાં આલળ.ે  

 

 

 

 
    



(૩) પામય િામયરેસ ઓરપસય  

અ.નાં. જગ્માન ાં 
નાભ

જગ્માની 
સાંખ્મા

િગગ શૈક્ષલણક રામકાત, ટેકનીકર, રામકાત, અન બિ તથા િમભમાગદા

૧
 પામય 

લામયરવે 
ઓફપવય

૧ ૩

(૧)  િમભમાગદા
 ૩૫ લમથી લધ ુનશી (નગયાલરકાઓભાાં પયજ ફજાલતાાં કભમચાયીન ેરાગ ુડળ ેનશી.)

(૨)  સીધી બયતીથી શૈક્ષલણક રામકાત
 (૧)  ઈરકે્રોમનક એન્ડ કોમ્યનુીકેળન એન્ીનીમયીંગ/ ટેરી કોમ્યનુીકેળન એન્ીનીમયીંગ/ ઈરકે્રોમનક એન્ીનીમયીંગ મલથ યેડીમો કોમ્યનુીકેળનભાાં 
ડીપ્રોભાાં અથલા ડીગ્રી એન્ીનીમયીંગ (૨) વી.વી.વી.ની યીક્ષા ાવ. 
 (૩)  ટેકનીકર રામકાત
(૧) રાઈટ ભોટય વ્શીકર ચરાલલાનુાં લરેીડ રામવન્વ ધયાલતા શોલો જોઈએ. 
(૪)  શાયીરયક ક્ષભતા
(૧)   ળાયીફયક યીત ેતાંદુયસ્ટ્ત શોલા જોઈએ. (૨)  રાર, રીરા કરયનાાં તપાલત જાણી ળકતા શોલા જોઈએ. (૩)  ઉંચાઈ:-
રુૂો ભાટે :-  તભાભ ઉભદેલાય - ૧૬૫ વ.ેભી. અન ેઅનસુલુચત જન જાતી ઉભદેલાય - ૧૬૨ વ.ેભી. 
ભફશરા ભાટે :-  તભાભ ઉભદેલાય - ૧૫૮ વ.ેભી. અન ેઅનસુલુચત જન જાતી ઉભદેલાય - ૧૫૬ વ.ેભી.
(૪)  લજન:-  રુૂો ભાટે ૫૦ ફક. ગ્રા. રઘતુભ ભફશરા ભાટે ૪૦ ફક. ગ્રા. રઘતુભ 
(૫)   છાતી :-  વાભાન્મ -  ૮૧ વ.ેભી. ફૂરામરેી - ૮૬ વ.ે ભી. (પક્ત રુૂો ભાટે)
 (૫)  અન બિ 
વયકાયી, અધમ વયકાયી કે ખાનગી વાંસ્ટ્થાભાાં લામયરળે, ટેરીકોમ્યનુીકેળન ઇકલીભેને્ટ, ભોફાઈર ટાલયનાાં રગતા કાભનો ત્રણ લમનો અનબુલ 
(૭)  ફઢતીની રામકાત  
નગયાલરકા ખાત ેપામય ળાખાભાાં નોકયીનાાં કુર ચાય લમથી ઓછી ન શોમ તભેજ લામયરળે ટેરી કોમ્યનુીકેળન ઇકલીભેને્ટ, ભોફાઈર ટાલયનાાં રગતા 
કાભનો અનબુલ ધયાલતાાં શોમ તલેા કભમચાયીન ેફઢતીથી ૧૦૦% જનમા બયલાભાાં આલળ.ે  

 

(૪) રીડીંગ પામયભેન  

અ.નાં. જગ્માન ાં 
નાભ

જગ્માની 
સાંખ્મા

િગગ શૈક્ષલણક રામકાત, ટેકનીકર, રામકાત, અન બિ તથા િમભમાગદા

૧
રીડીંગ 

પામયભને
૧ ૩

(૧)  િમભમાગદા
 ૩૫ લમથી લધ ુનશી (નગયાલરકાઓભાાં પયજ ફજાલતાાં કભમચાયીન ેરાગ ુડળ ેનશી.)

(૨)  સીધી બયતીથી શૈક્ષલણક રામકાત

 (૧)  વીધી બયતીથી વાંદગીભાાં મનભણુાંક થલા ભાટે ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાા પ્રભાણત્ર યીક્ષા એચ.એવ. વી. ( ધોયણ - ૧૨) અથલા તનેી વભકક્ષ 
વયકાયે ભાન્મ કયેર ળકૈ્ષલણક રામકાત ધયાલતા શોલા જોઈએ. (૨) નળેનર પામય એકેડભી (AIILSG) લડોદયા અથલા ગજુયાત વયકાય ભાન્મ 
આઈ.ટી.આઈ.ભાાંથી પામયભને/ પામય ટેકનોરોી અન ેઇન્ડસ્ટ્રીમર ભનેજેભને્ટ અથલા વભકક્ષ કોમ વયકાય ભાન્મ વાંસ્ટ્થાભાાંથી GCVT/ NCVT ાવ શોલા 
જોઈએ   (૩)  રાઈટ(શલા)  ભોટય વ્શીકર રામવન્વ ધયાલતા શોલો જોઈએ.  (૪) સ્ટ્લીભીંગની જાણકાયી જરૂયી છે.



 (૩)  ટેકનીકર રામકાત
(૧) નળેનર પામય એકેડભી (AIILSG) લડોદયા અથલા ગજુયાત વયકાય ભાન્મ આઈ.ટી.આઈ.ભાાંથી પામયભને/ પામય ટેકનોરોી અન ેઇન્ડસ્ટ્રીમર ભનેજેભને્ટ 
અથલા વભકક્ષ કોમ વયકાય ભાન્મ વાંસ્ટ્થાભાાંથી ાવ શોલા જોઈએ   (૨) શલેી/ રાઈટ ભોટય વ્શીકર ચરાલલાનુાં લરેીડ રામવન્વ ધયાલતા શોલાાં જોઈએ. 
  (૪)  શાયીરયક ક્ષભતા
(૧)   ળાયીફયક યીત ેતાંદુયસ્ટ્ત શોલા જોઈએ. (૨)  રાર, રીરા કરયનાાં તપાલત જાણી ળકતા શોલા જોઈએ. (૩)  ઉંચાઈ:-
રુૂો ભાટે :-  તભાભ ઉભદેલાય - ૧૬૫ વ.ેભી. અન ેઅનસુલુચત જન જાતી ઉભદેલાય - ૧૬૨ વ.ેભી. 
ભફશરા ભાટે :-  તભાભ ઉભદેલાય - ૧૫૮ વ.ેભી. અન ેઅનસુલુચત જન જાતી ઉભદેલાય - ૧૫૬ વ.ેભી.
(૪)  લજન:-  રુૂો ભાટે ૫૦ ફક. ગ્રા. રઘતુભ ભફશરા ભાટે ૪૦ ફક. ગ્રા. રઘતુભ 
(૫)   છાતી :-  વાભાન્મ - ૮૧ વ.ેભી. ફૂરામરેી - ૮૬ વ.ે ભી. (પક્ત રુૂો ભાટે)
(૫)  શાયીરયક કસોટી
(૧)   શોઝ ાઈ વાથનેી/ લજન ઉચકીન ે૫૦ ભીટયની દોડ - ૧૫ વકેન્ડભાાં ણૂમ કયલાની યશળે.ે (૨) ૪૦૦ ભીટયની વાભાન્મ દોડ ૧૫૦ વકેન્ડભાાં ણૂમ 
કયલાની યશળે.ે  (૩)  યસ્ટ્વો કડીન ેઉય ચઢલાનુાં - ૦૫ ભીટય  (૪)  રાાંફી કુદ - ૩.૦૦ ભીટય (૫)  ઉંચી કુદ - ૧.૦૦ ભીટય (૬)  તયણ ૧૦૦ ભીટય -  
૩૦૦ વકેન્ડભાાં ણૂમ કયલાની યશળે.ે 
(૬)  અન બિ 
વયકાયી કે અધમ વયકાયી અથલા ખાનગી પામય વલેાઓભાાં પામયભને અથલા વભકક્ષ જનમા ઉય કુર નોકયીનાાં ાાંચ લમનો અનબુલ ધયાલતા શોલા જોઈએ. 
(૭)  ફઢતીની રામકાત  
નગયાલરકા ખાત ેપામય ળાખાભાાં પામયભને  અથલા તનેી વભકક્ષ જનમા ઉય નોકયીનાાં કુર ાાંચ લમથી ઓછો ન શોમ તલેો અનબુલ ધયાલતાાં કભમચાયીન ે
ફઢતીથી ૧૦૦% જનમા બયલાભાાં આલળ.ે  

 

  (૫) ડ્રાઈિય કભ ાં ઓયેટય 

અ.નાં. જગ્માન ાં 
નાભ

જગ્માની 
સાંખ્મા

િગગ શૈક્ષલણક રામકાત, ટેકનીકર, રામકાત, અન બિ તથા િમભમાગદા

૧
ડ્રાઈલય કભ 

ાં 
ઓયેટય

૩ ૩

(૧)  િમભમાગદા
 ૩૫ લમથી લધ ુનશી (નગયાલરકાઓભાાં પયજ ફજાલતાાં કભમચાયીન ેરાગ ુડળ ેનશી.)

(૨)  સીધી બયતીથી શૈક્ષલણક રામકાત

 (૧)  વીધી બયતીથી વાંદગીભાાં મનભણુાંક થલા ભાટે ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાા પ્રભાણત્ર યીક્ષા એચ.એવ. વી. ( ધોયણ - ૧૨) અથલા તનેી વભકક્ષ 
વયકાયે ભાન્મ કયેર ળકૈ્ષલણક રામકાત ધયાલતા શોલા જોઈએ. (૨) નળેનર પામય એકેડભી (AIILSG) લડોદયા અથલા ગજુયાત વયકાય ભાન્મ 
આઈ.ટી.આઈ.ભાાંથી પામયભને/ પામય ટેકનોરોી અન ેઇન્ડસ્ટ્રીમર ભનેજેભને્ટ અથલા વભકક્ષ કોમ વયકાય ભાન્મ વાંસ્ટ્થાભાાંથી GCVT/ NCVT ાવ શોલા 
જોઈએ   (૩)  રાઈટ(શલા)  ભોટય વ્શીકર રામવન્વ ધયાલતા શોલાાં જોઈએ.  (૪) સ્ટ્લીભીંગની જાણકાયી જરૂયી છે.
 (૩)  ટેકનીકર રામકાત
(૧)  શલેી ભોટય વ્શીકર રામવન્વ શોવુાં પયીમાત શોવુાં જોઈએ.  (૨) સ્ટ્લીભીંગની જાણકાયી જરૂયી છે. (નગયાલરકા ખાત ેપયજ કયેર/ ફજાલતાાં 
કભમચાયીઓન ેરાગ ુડળ ેનફશ.)
 (૪)  શાયીરયક ક્ષભતા



(૧)   ળાયીફયક યીત ેતાંદુયસ્ટ્ત શોલા જોઈએ. (૨)  રાર, રીરા કરયનાાં તપાલત જાણી ળકતા શોલા જોઈએ. (૩)  ઉંચાઈ:-
રુૂો ભાટે :-  તભાભ ઉભદેલાય - ૧૬૫ વ.ેભી. અન ેઅનસુલુચત જન જાતી ઉભદેલાય - ૧૬૨ વ.ેભી. 
ભફશરા ભાટે :-  તભાભ ઉભદેલાય - ૧૫૮ વ.ેભી. અન ેઅનસુલુચત જન જાતી ઉભદેલાય - ૧૫૬ વ.ેભી.
(૪)  લજન:-  રુૂો ભાટે ૫૦ ફક. ગ્રા. રઘતુભ ભફશરા ભાટે ૪૦ ફક. ગ્રા. રઘતુભ 
(૫)   છાતી :-  વાભાન્મ - ૮૧ વ.ેભી. ફૂરામરેી - ૮૬ વ.ે ભી. (પક્ત રુૂો ભાટે)
(૫)  શાયીરયક કસોટી
(૧)   શોઝ ાઈ વાથનેી/ લજન ઉચકીન ે૫૦ ભીટયની દોડ - ૧૫ વકેન્ડભાાં ણૂમ કયલાની યશળે.ે (૨) ૪૦૦ ભીટયની વાભાન્મ દોડ ૧૫૦ વકેન્ડભાાં ણૂમ 
કયલાની યશળે.ે  (૩)  યસ્ટ્વો કડીન ેઉય ચઢલાનુાં - ૦૫ ભીટય  (૪)  રાાંફી કુદ - ૩.૦૦ ભીટય (૫)  ઉંચી કુદ - ૧.૦૦ ભીટય (૬)  તયણ ૧૦૦ ભીટય - 
૩૦૦ વકેન્ડભાાં ણૂમ કયલાની યશળે.ે 
(૬)  અન બિ 
પામય વલેાઓભાાં પામયભને  અથલા ડ્રાઈલય કભ ાં ઓયેટયની કાભગીયીનો એક લમનો અનબુલ અથલા અન્મ જગાએ શલેી ભોટય લાશન ચરાલલાનો ફ ે
લમનો  અનબુલ ધયાલતાાં શોલા જોઈએ.
 (૭)  ફઢતીની રામકાત  
નગયાલરકા ખાત ેપામય ળાખાભાાં પામયભને  અથલા તનેી વભકક્ષ જગા ઉય નોકયીનાાં કુર ાાંચ લમથી ઓછો ન શોમ તલેો અનબુલ ધયાલતાાં અન ેશલેી 
ભોટય વ્શીકર રામવન્વ ધયાલતા કભમચાયીન ેફઢતીથી ૧૦૦% જનમા બયલાભાાં આલળ.ે  

 

(૬) પામયભેન  કભ ડ્રાઈિય 

અ.નાં. જગ્માન ાં 
નાભ

જગ્માની 
સાંખ્મા

િગગ શૈક્ષલણક રામકાત, ટેકનીકર, રામકાત, અન બિ તથા િમભમાગદા

૧
પામયભને 

કભ ડ્રાઈલય
૩ ૧૨

(૧)  િમભમાગદા
 ૩૫ લમથી લધ ુનશી (નગયાલરકાઓભાાં પયજ ફજાલતાાં કભમચાયીન ેરાગ ુડળ ેનશી.)

(૨)  સીધી બયતીથી શૈક્ષલણક રામકાત

 (૧)  વીધી બયતીથી વાંદગીભાાં મનભણુાંક થલા ભાટે ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાા પ્રભાણત્ર યીક્ષા એચ.એવ. વી. ( ધોયણ - ૧૨) અથલા તનેી વભકક્ષ 
વયકાયે ભાન્મ કયેર ળકૈ્ષલણક રામકાત ધયાલતા શોલા જોઈએ. (૨) નળેનર પામય એકેડભી (AIILSG) લડોદયા અથલા ગજુયાત વયકાય ભાન્મ 
આઈ.ટી.આઈ.ભાાંથી પામયભને/ પામય ટેકનોરોી અન ેઇન્ડસ્ટ્રીમર ભનેજેભને્ટ અથલા વભકક્ષ કોમ વયકાય ભાન્મ વાંસ્ટ્થાભાાંથી GCVT/ NCVT ાવ શોલા 
જોઈએ   (૩)  રાઈટ(શલા)  ભોટય વ્શીકર રામવન્વ ધયાલતા શોલાાં જોઈએ.  (૪) સ્ટ્લીભીંગની જાણકાયી જરૂયી છે.
 (૩)  ટેકનીકર રામકાત
(૧)  રાઈટ (શલા)/શલેી ભોટય વ્શીકર રામવન્વ પયીમાત શોવુાં જોઈએ.  (૨) સ્ટ્લીભીંગની જાણકાયી જરૂયી છે
(૪)  શાયીરયક ક્ષભતા
(૧)   ળાયીફયક યીત ેતાંદુયસ્ટ્ત શોલા જોઈએ. (૨)  રાર, રીરા કરયનાાં તપાલત જાણી ળકતા શોલા જોઈએ. (૩)  ઉંચાઈ:-
રુૂો ભાટે :-  તભાભ ઉભદેલાય - ૧૬૫ વ.ેભી. અન ેઅનસુલુચત જન જાતી ઉભદેલાય - ૧૬૨ વ.ેભી. 
ભફશરા ભાટે :-  તભાભ ઉભદેલાય - ૧૫૮ વ.ેભી. અન ેઅનસુલુચત જન જાતી ઉભદેલાય - ૧૫૬ વ.ેભી.
(૪)  લજન:-  રુૂો ભાટે ૫૦ ફક. ગ્રા. રઘતુભ ભફશરા ભાટે ૪૦ ફક. ગ્રા. રઘતુભ 



(૫)   છાતી :-  વાભાન્મ -  ૮૧ વ.ેભી. ફૂરામરેી - ૮૬ વ.ે ભી. (પક્ત રુૂો ભાટે)
(૫)  શાયીરયક કસોટી
(૧)   શોઝ ાઈ વાથનેી/ લજન ઉચકીન ે૫૦ ભીટયની દોડ - ૧૫ વકેન્ડભાાં ણૂમ કયલાની યશળે.ે (૨) ૪૦૦ ભીટયની વાભાન્મ દોડ ૧૫૦ વકેન્ડભાાં ણૂમ 
કયલાની યશળે.ે  (૩)  યસ્ટ્વો કડીન ેઉય ચઢલાનુાં - ૦૫ ભીટય  (૪)  રાાંફી કુદ - ૩.૦૦ ભીટય (૫)  ઉંચી કુદ - ૧.૦૦ ભીટય (૬)  તયણ ૧૦૦ ભીટય - 
૩૦૦ વકેન્ડભાાં ણૂમ કયલાની યશળે.ે 
(૬)  અન બિ 
પામય વલેાઓભાાં પામયભને  અથલા વભકક્ષ જગા ઉય કુર નોકયીનાાં એક લમનો અનબુલ ધયાલતાાં શોલા જોઈએ.
 (૭)  ફઢતીની રામકાત  
નગયાલરકા ખાત ેપામય ળાખાભાાં પામયભને/ ખરાવી/ કરીનય/ ભજુય/ ભાળમર  અથલા તનેી વભકક્ષ જગા ઉય નોકયીનાાં કુર ફ ેલમથી ઓછો ન શોમ 
તલેો અનબુલ ધયાલતાાં અન ેરાઈટ (શલા)/ શલેી ભોટય વ્શીકર રામવન્વ ધયાલતા કભમચાયીન ેફઢતીથી ૧૦૦% જનમા બયલાભાાં આલળ.ે  

 

૧. ઉયોકત જનમાઓ ભાટેની અયી જાશયેાત પ્રમવધ્ધ થમેથી ૩૦ ફદલવ સધુીભાાં ચીપ ઓપીવયશ્રી, અભયેરી નગયાલરકા, વયદાય ટેર બલન, રૂ. લી. યીખ ફારભાંફદય, 
 કમ્ાઉન્ડ નાગનાથ ભાંફદય  વાભે અભયેરી તા.ી. અભયેરી ીન નાં. ૩૬૫૬૦૧ ખાતે પક્ત યીસ્ટ્ટય ોસ્ટ્ટ એ.ડી. અથલા સ્ટ્ીડ ોસ્ટ્ટથી ભોકરી આલાની યશળેે. અન્મ યીતે 
 યજુ થમેર અયી યદ કયલાાત્ર થળે.  

૨. અયજદાયે અયી વાથે તાજેતયભાાં ડાલેર ાવોટમ વાઈઝ પોટા નાંગ-૦૧, ળાા છોડયાનુાં પ્રભાણત્ર, ળૈક્ષલણક રામકાત ,તેભજ અનબુલ અંગેના પ્રભાણત્રની સ્ટ્લ-
 પ્રભાલણત નકર યજુ કયલાની યશળેે.  અનાભત લગમ ઉભેદલાયે જાતી અંગેનુાં વક્ષભ અમધકાયીશ્રીનુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશળેે.  
૩. ઉયોકત તભાભ જનમાઓ ભાટે અયી વાથે લફન અનાભત લગમના અયજદાયે રૂ. ૫૦૦/-નો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ, ચીપ ઓપીવયશ્રી, અભયેરી નગયાલરકાનાાં નાભથી ભોકરલાનો 
 યશળેે. અનસુલુચત  જાતી, અનસુલુચત જનજાતી, તથા ળૈક્ષલણક છાત લગમ તથા આથીક નફા લગમના ઉભેદલાયે ણ કોઈ પી બયલાની યશળેે નફશ. યાંત ુળૈક્ષલણક છાત 
 લગમના ઉભેદલાયે ળા.ળૈ. ૫. લગમનુાં નોન ક્રીભીરેમયનુાં પ્રભાણત્ર તથા આથીક નફા લગમના ઉભેદલાયે જાશયેાતની તાયીખે ભાન્મતા પ્રાપ્ત પ્રભાણત્ર પયીમાત યજુ કયલાનુાં  
 યશળેે. તેના મવલામ અનાભતના રાબો ભલાાત્ર થળે નફશ.  

૪. અયી કલય ઉય જે જનમા ભાટે અયી કયેર શોમ તે જનમાનુાં નાભ સ્ટ્ષ્ટ દળામલલાનુાં યશળેે. દા. ત. "વિબાગીમ પામય અવધકાયી તયીકેની અયજી"  
૫. લમભમામદા વયકાયશ્રીનાાં નીમત મનમભ મજુફની યશળેે. તેભજ અનાભત લગમના ઉભેદલાયોને વયકાયશ્રીનાાં મનમભ મજુફ ઉભયભાાં છૂટછાટ ભલાાત્ર થળે. અયી સ્ટ્લીકાયલાની 
 છેલ્રી તાયીખે મનમત ળૈક્ષલણક રામકાત જરૂયી તથા લમભમામદા ધયાલતા શોલા જોઈએ.  
૬. દયેક જનમા ભાટે ઉભેદલાયે અરગથી અયી કયલાની યશળેે. અયજદાય દ્વાયા એક જનમા ભાટે ફે અયી કયલાભાાં આલે તો આખયી અયી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે.  

૭.  મનમત નમનુાનાાં અયીત્રક જે મકુલાભાાં આલેર છે તે જ નમનુાભાાં અયી કયલાની યશળેે.  

૮. અયીત્રક અભયેરી નગયાલરકાની ભશકેભ ળાખાભાાંથી રૂફરૂભાાં અથલા આ નગયાલરકા કચેયીની લેફવાઈટ HTTP://AMRELI NAGARPALIKA .IN ઉયથી ડાઉનરોડ 
 કયી ળકાળે. જે તે જનમાઓના અયી ત્રક અંગેનાાં નમનુાઓ આ વાથે વાભેર  છે.  
૯. અધયુી પી, વભમ ભમામદા ફાદ ભેર અયીઓ ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશી. અને આ અંગે કોઈ ત્ર વ્મલશાય કયલાભાાં આલળે નશી.  

૧૦. આ જાશયેાત તથા વભગ્ર બયતી પ્રફક્રમાભાાં કોઈણ કાયણોવય પેયપાય કયલાની કે વાંણૂમ અથલા અંળત: યદ કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થામ તો તેભ કયલાની તથા વાંદગી 
 કયલી કે ન કયલી તે અંગે નગયાલરકાનો વાંણૂમ અફામધત શક્ક/ અમધકાય યશળેે. નગયાલરકા આ ફાફતે કોઈ કાયણો આલા ફાંધામેર યશળેે નશી. ૧૧. અનાભત લગમનાાં 
 ઉભેદલાય વાભાન્મ જનમા ઉય અયી કયે છે તો અનાભતનાાં કોઈ રાબ ભલાાત્ર યશળેે નશી અને વાભાન્મ લગમના ઉભેદલાય તયીકેની ળયતો ,રાગુાં ડળે.  

૧૨. વયકાયશ્રીની મનતી અનવુાય લગમ - (૩) વાંલગમનાાં કભમચાયીઓની પ્રથભ નીભણુાંક ૫ (ાાંચ) લમના ફપક્વ ગાયથી કયલાભાાં આલળે. લગમ -(૩) વાંલગમના કાભમચાયીઓનો 



 કયાયીમ વભમગાો ણૂમ  થમેથી તેઓને નગયાલરકાનાાં પ્રલતમભાન ધાયાધોયણ અનવુાય ગાય - બથથાાં ભલાાત્ર થળે.  

૧૩. ભાન્મતા પ્રાપ્ત અયીઓ મજુફનાાં ઉભેદલાયોની ળાયીફયક કવોટીભાાં જે ઉભેદલાય ઉતીણમ થળે તેઓની જ  રેલખત યીક્ષા રેલાભાાં આલળે. અને મનભણુાંક ભાટે ભાત્ર રેલખત 
 યીક્ષાનાાં ગણુ ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે.  

૧૪.  બયતી અંગેની ભાફશતી અભયેરી નગયાલરકાનાાં  નોટીવ ફોડમ ઉય તથા અભયેરી નગયાલરકાની લેફવાઈટ www.amrelinagarpalika.in લેફવાઈટ યથી ભેલી ળકાળે.  
૧૫.   જાશયેાતભાાં  આેર પોભમ નમનુા રૂે આલાભાાં આલેર છે.  તેભાાં લફડાણ કયલાનાાં જરૂયી ડોક્યભેુન્ટ ફતાલેર રામકાત મજુફનાાં જોડલાના યશળેે.  

 

તાયીખ    /૦૭/૨૦૨૧ 

સ્ટ્થ:- અભયેરી  

 

                    સભ્મ  

              સાંદગી  સવભતી અને ચીપ ઓરપસય  

                  અભયેરી  
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 


